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ZÁPIS 
 

ze 94. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 10. 2021 
 
- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), (GDPR); 
- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na 
organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek 
náměstci primátora Major (přítomen do 16:45 hodin), Pelikán, Bačák, 

Konečný, Záleská (přítomna do 14:00 hodin) 
 
neuvolnění členové rady města 
 
 
omluveni 
 
tajemník MMOl  
vedoucí OKP 
 

 
Šnevajs, Feranec, Tichý (nepřítomen od 13:30 do 
15:00 hodin), Holpuch (přítomen do 14:00 hodin) 
 
Kolářová 
 
Večeř 
Plachá 

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Folta, Doleželová 
Hladíková, Sedláková  

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost RMO, budova Hynaisova 10 
 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním) a ZMO 
2 2. Majetkoprávní záležitosti 
3 3. Veřejná zakázka č. 21013 – Provozování a obnova lokality Tržnice v Olomouci  
  - zahájení, komise 
4 3.1. Veřejná zakázka č. 21096 – Obnova stromořadí – Velkomoravská, I. etapa –  
  zadání 
5 4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
6 5. Rozpočtové změny roku 2021 
- 6. Návrh parametrů rozpočtu SMOl na rok 2022 (staženo) 
- 7. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
  (staženo) 
7          8. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
8 9. Bytové záležitosti 
- 10. Protipovodňová opatření II. B etapa – Provozní řád (staženo) 
9 11. Zastupování SMOl jako účastníka územních řízení 
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10 12. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – 2. příspěvek z rozpočtu SMOl 
11 13. Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období  
  2021 – 2027 – Lokální integrovaná řešení SMOl a jeho městských organizací 
12 14.  Zvláštní užívání komunikací 
13 15. Dodatek č. 27 ke smlouvě s DPMO, a. s. 
14 16. Smlouva o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK 
15 17. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární 
  město Olomouc jediným akcionářem  
16 18. Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město  
  Olomouc jediným akcionářem“ 
17 19. Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
  jediným akcionářem 
18 20.  Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární 
  město Olomouc není jediným akcionářem 
19 21.  Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl  
  zřizovatelem (mimo školská zařízení) 
20 22.  Moravské divadlo Olomouc – souhlas s přijetím daru 
- 23. SK Sigma Olomouc – vypořádání předsmluvního období (na stůl), (staženo) 
- 24. Individuální dotace – HC Olomouc s. r. o. (staženo) 
21 25.  Masarykova třída – projekt obnovy zeleně 
22 26. Změna výzvy Nositele ITI OA č. 64 (Bezpečnost v dopravě II) 
23 27. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace - školy 
24 28. Stanovisko SMOl k navýšení kapacit soukromých škol 
25 29. Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení Hasičskému záchrannému 
  sboru Olomouckého kraje 
26 30. Bytové záležitosti BPS 
27 31. Změny v komisích 
28 32. Smlouvy s médii 
29 33. Podpora společensko-prospěšných projektů 
30 34. SFK Nedvězí – žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování investiční 
  dotace 
31 35. Výhled zahraničních aktivit na rok 2022 
32 36. Střední škola polygrafická Olomouc – žádost o prodloužení čerpání dotace 
33 37. Stanovení termínu a návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města  
  Olomouce 
34 38. Různé – „milostivé léto“ 
- 39 Různé – informace členů RMO 
 
 
 

o O o 
 
94. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh 
programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro. 
Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
 
 

Bod programu: 1. 
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním) a ZMO 
Primátor uvedl bod a ponechal ho na dotazy. 
Krátká diskuse proběhla pouze u části A) k bodu č. 2, kde byl požadován pasport sportovišť 
v Olomouci, který by měli mít k dispozici architekti. 
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Ostatní body důvodové zprávy byly projednány bez diskuse.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 11. 10. 2021 dle části A) důvodové 
zprávy 

- informace o plnění usnesení RMO s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové 
zprávy 

- informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 

 

2. prodlužuje 
- termíny plnění usnesení dle části A), B) důvodové zprávy 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 

- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 

 

4. vypouští ze sledování 
- část 5 bodu 77 usnesení RMO ze dne 15. 7. 2019 týkající se Organizačních záležitostí dle 
části A) důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven  
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

Bod programu: 2. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková, Michalcová, Jarmer – majetkoprávní odbor, Křenková – 
OSTR, Černý – ODUR 
Pelikán uvedl bod a provedl materiálem po jednotlivých bodech. Diskuse byla vedena 
k těmto bodům: 
Bod 1.1. – prodej pozemku v k. ú. Olomouc-město, jehož součástí je bytový dům 
Masarykova třída 3 
Pelikán stručně okomentoval celou problematiku. Křížková se pak vyjádřila také k žádosti 
společnosti kolokau trading s. r. o., která žádá úhradu veškerých nákladů vynaložených na 
vybudování letní restaurace umístěné na části odprodávaného pozemku. Konstatovala, že 
společnost má vše na své náklady odstranit a nemá právo na žádné zhodnocení.  
Bod 2.1. – prodej části pozemku v k. ú. Olomouc-město 
V tomto bodu byl podrobně popsán záměr prodeje, případně možná směna, kterou ve svém 
vyjádření doporučoval odbor strategie a řízení.  
Bod 3.1. – souhlas s vybudováním dvou sjezdů v k. ú. Hodolany 
V rámci diskuse bylo řešeno stanovisko KMČ, které v materiálu není k dispozici, jelikož 
v těchto případech majetkoprávní odbor KMČ neoslovuje. Dále byl diskutován soulad s ÚP.  
Bod byl z projednávaných materiálů nakonec stažen s tím, že mají být doplněna stanoviska 
KMČ a komise pro architekturu. 
Bod 3.2. – náhrada za omezení vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Nemilany 
Křížková stručně vysvětlila existenci žaloby.  
Primátor poté podrobněji popsal celou problematiku s tím, že by bylo dobré vyzvat 
společnost Veolia Energie ČR, a. s. k rekultivaci, případně se zamyslet nad společným 
projektem rekultivace.  
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Závěr: z variantního usnesení byla vybrána varianta A) – vzít žalobu zpět v celém rozsahu. 
A pohlídat náklady řízení.  
Bod 4.2. – koupě pozemku v k. ú. Droždín 
Bod byl z projednávání stažen s tím, že je třeba jednat ještě s KMČ a OMZOH. 
Bod 4.3. – směna části pozemku v k. ú. Neředín 
V rámci diskuse byla podrobně probrána směna pozemků. Problémem je pouze otázka 
přístupu a souhlas s vedením inženýrských sítí.  
Černý – konstatoval, že na ODUR je žádost této společnosti o umístění přípojky vodovodu a 
kanalizace přes areál letiště, přes pojezdovou dráhu, což je z jeho pohledu nepřijatelné, 
jelikož když dojde k poruše, omezí se na čas chod letiště. Technicky lze tuto situaci řešit i 
jiným způsobem. Rada i přes nedoporučení ODUR (správce letiště) souhlasila s návrhem 
společnosti umístit přípojky přes areál letiště. 
Závěr k bodu 4.3.: schválena směna tak, jak byla navržena v předložené DZ. 
Ostatní body důvodové zprávy byly projednány bez rozpravy.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída 3, 
společnosti CHIMET s.r.o. za kupní cenu ve výši 89.000.000,- Kč. 

V případě, že společnost CHIMET s.r.o. neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od doručení 
výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní 
smlouvy, RMO doporučuje ZMO schválit prodej shora uvedené nemovité věci panu XXXXX 
za kupní cenu ve výši 88.700.000,- Kč s tím, že pan XXXXX je povinen uzavřít kupní 
smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy a uhradit kupní cenu do 30 
dní od podpisu kupní smlouvy. 

V případě, že pan XXXXX neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu 
kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy, RMO 
doporučuje ZMO schválit prodej shora uvedené nemovité věci společnosti WENAS 
PROPERTY s.r.o. za kupní cenu ve výši 86.700.000,- Kč s tím, že společnost WENAS 
PROPERTY s.r.o. je povinna uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu 
kupní smlouvy a uhradit kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy. 

V případě, že společnost WENAS PROPERTY s.r.o. neuzavře kupní smlouvu do 30 dní od 
doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo neuhradí kupní cenu do 30 dní od podpisu 
kupní smlouvy, RMO doporučuje ZMO schválit prodej shora uvedené nemovité věci do 
společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 83.700.000,- Kč s tím, že manželé 
XXXXX, jsou povinni uzavřít kupní smlouvu do 30 dní od doručení výzvy k podpisu kupní 
smlouvy a uhradit kupní cenu do 30 dní od podpisu kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 
č. 1.1. 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídce družstva ZNO-MUR-BYT, bytové družstvo, nabídce pana XXXXX a nabídce 
společnosti YCF Czech, s.r.o. na prodej pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 889, 
byt. dům, Masarykova třída 3 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

3. nevyhovuje žádosti 
společnosti kolokau trading s.r.o. ve věci uhrazení veškerých investic vynaložených na 
vybudování letní restaurace umístěné na části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
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4. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra předmětné části bude upřesněna po vyhotovení GP 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

5. schvaluje 
záměr změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/001525/2015/Mlc ze dne 16. 6. 2015, ve 
znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž 
předmětem je nájem pozemku parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 v k. ú. Grygov, 
obec Grygov. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité, 
do 31. 12. 2021 na dobu určitou, do 31. 12. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

 

6. schvaluje 
vzít žalobu na zaplacení finanční náhrady dle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 7.462.580,- 
Kč proti společnosti Veolia Energie ČR, a.s., podanou dne 19. 12. 2018 u Okresního soudu v 
Ostravě, zpět v celém rozsahu dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 

 

7. schvaluje 
změnu pachtovní smlouvy č. OMAJ-SMV/PACH/002168/2020/Plh ze dne 26. 10. 2020 
uzavřené se společností Bui Van Duy, s.r.o., jejímž předmětem je pacht pozemků v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, spočívající v udělení souhlasu s vybudováním oplocení 
na předmětu pachtu a s umístěním fóliovníků na pozemku parc. č. 1692/1 a na části 
pozemku parc. č. 1693, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 

 

8. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.1. 

 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu části pozemku parc. č. 288/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 288/19 ostatní plocha) o 
výměře 1 874 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za části pozemku parc. č. 615/39 ostatní plocha (dle GP parc. č. 615/40 ostatní plocha o 
výměře 1 305 m2 a parc. č. 615/41 ostatní plocha o výměře 160 m2) o celkové výměře 1 465 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti protechnik s.r.o. s tím, že 
společnost protechnik s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu 
ve výši 1 031 620,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 

 

10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana XXXXX a XXXXX o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 

 

11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 670 m2, 
nebo o výměře 430 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.5. 

 

12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1935 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1935/2 ostatní plocha) o 
výměře 31 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu XXXXX za kupní cenu ve výši 
82 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
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13. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 359/2 zahrada v k. ú. Týneček, obec Olomouc panu XXXXX za 
kupní cenu ve výši 172 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 

 

14. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemků parc. č. 1178/2 ostatní plocha a parc. č. 1178/3 ostatní plocha, oba v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc společnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 1 587 878,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

15. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 1178/2 ostatní 
plocha, parc. č. 1113/1 orná půda, parc. č. 478/2 zahrada, parc. č. 480/2 zahrada a parc. č. 
481/2 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 

 

16. schvaluje 
podání žaloby o zaplacení smluvní pokuty s příslušenstvím dle smlouvy o udělení souhlasu s 
vybudováním stavby č. OMAJ-IM/INO/000729/2016/Hrb vůči společnosti Výstavba RD Nový 
Svět, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

 

17. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby vodovodu DN 100 a splaškové 
kanalizace DN 250 na pozemcích parc. č. 251/8, parc. č. 251/6 a parc. č. 251/51, vše ostatní 
plocha a parc. č. 251/25 zahrada, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc, s XXXXX a paní 
XXXXX, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

 

18. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu DN 100 a splaškové kanalizace DN 250 s XXXXX a paní XXXXX, dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 

 

19. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu d110 a splaškové 
kanalizace DN 300 na pozemcích parc. č. 798/1 orná půda, parc. č. 1164 a parc. č. 1165/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s panem XXXXX, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4. 

 

20. schvaluje 
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na stavby 
vodovodu d110 a splaškové kanalizace DN 300 s panem XXXXX, dle důvodové zprávy bod 
č. 5.5. 

 

21. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 53/3 a parc. č. 546/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

22. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 53/3 a parc. č. 546/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
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ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

 

23. revokuje 
usnesení RMO ze dne 10. 8. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 643/15 a parc. č. 1937, oba ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná 
půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

24. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 643/15 a parc. č. 1937, oba ostatní plocha a parc. č. 678/17 orná půda, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

 

25. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 866, parc. č. 938/3, parc. č. 1062/51, 
parc. č. 1062/60 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 

 

26. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 607/48, parc. č. 
866, parc. č. 938/3, parc. č. 1062/51, parc. č. 1062/60 a parc. č. 1130, vše ostatní plocha v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.3. 

 

27. revokuje 
usnesení RMO ze dne 27. 4. 2020, bod programu č. 2., bod č. 6.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 607/2, parc. č. 634/10 a parc. č. 634/14, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.4. 

 

28. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 607/2, parc. č. 634/10 a parc. č. 634/14, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 

 

29. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 824/3, parc. č. 824/4, parc. č. 824/73 a parc. č. 1066, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.5. 

 

30. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 824/3, parc. č. 824/4, parc. č. 824/73 a 
parc. č. 1066, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
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31. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 85/7 a parc. č. 85/32, oba ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

32. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 85/7 a parc. č. 85/32, oba ostatní plocha 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 

 

33. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 135/1, parc. č. 149 a parc. č. 270/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a parc. č. 310/5 zahrada, parc. č. 310/8, parc. č. 317/10, parc. č. 631/2 a parc. č. 
792/2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-
Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 

 

34. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 135/1, parc. č. 149 a parc. č. 270/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 310/5 zahrada, parc. č. 
310/8, parc. č. 317/10, parc. č. 631/2 a parc. č. 792/2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 

 

35. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 7. 2019, bod programu č. 2., bod č. 6.22. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 612/37 ostatní plocha v k. ú. Neředín, parc. č. 168/18, parc. č. 238/1, 
parc. č. 238/4 a parc. č. 631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

36. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 
612/37 ostatní plocha v k. ú. Neředín, parc. č. 168/18, parc. č. 238/1, parc. č. 238/4 a parc. č. 
631/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 

 

37. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. 
č. 251/8 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 

38. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 251/8 ostatní plocha v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

 
Usnesení bylo schváleno:  8 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
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Bod programu: 3. 
Veřejná zakázka č. 21013 – Provozování a obnova lokality Tržnice v Olomouci – 
zahájení, komise 
Konzultanti: Křížková, Jarmer – majetkoprávní odbor, Kučera, Neplechová – odbor investic, 
Bogoč, Lupíková – odbor strategie a řízení 
Pelikán okomentoval předložený materiál. V materiálu došlo k dílčím úpravám, které 
spočívaly v opravě některých termínů a dále byla do hodnotící komise doplněna jako členka 
Vanečková a náměstek Major byl nahrazen náměstkyní Záleskou. Po těchto úpravách bylo o 
materiálu hlasováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu, 
 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku, 
 

3. schvaluje 
návrh pachtovní (koncesní) smlouvy a dokument „Studie podmínek dočasného využití území 
Tržnice – Třída Svobody“, 
 

4. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle upravené důvodové 
zprávy, 
 

5. pověřuje 
Mgr. Matouše Pelikána 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c) k rozhodnutí o námitkách, 

d) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i, 
 

6. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků č. 
1 až č. 9 uzavřenou se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., jejíž předmětem je nájem 
částí pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5 816 m2, parc. č. 105/50 ostatní 
plocha o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2 669 m2 a parc. č. 125/9 
ostatní plocha o výměře 347 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spočívající v 
prodloužení doby nájmu do 31. 1. 2022 a ke změně výše nájemného na 1.000,- Kč/celý 
předmět nájmu/od 17. 10. 2021 do 31. 1. 2022, 
 

7. uděluje 
souhlas společnosti NAPASHOP s.r.o., IČO: 05565146 s bezúplatným užíváním částí 
pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 2 217 m2 a parc. č. 125/6 ostatní plocha o 
výměře 103 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem umístění atrakce 
vyhlídkového kola a provozování vánočních trhů městského tržiště 2021 v termínu od 25. 10. 
2021 do 15. 1. 2022, a za podmínek dle upravené důvodové zprávy, 
 

 

8. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha o výměře 5199 m2, parc. č. 
105/50 ostatní plocha o výměře 1058 m2, parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře 2816 m2 a 
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parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 323 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle upravené důvodové zprávy. 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 3.1. 
Veřejná zakázka č. 21096 – Obnova stromořadí – Velkomoravská, I. etapa - zadání 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
 

 

Bod programu: 4. 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
K materiálu nebyla vedena rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu, 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit výkup pozemku parc. č. 1002/14 ostatní plocha o výměře 270 m2 v k.ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových za kupní cenu 159 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit budoucí koupi části pozemku parc.č. 1183/1 o výměře cca 280 m2 a části pozemku 
parc.č. 1183/12 o výměře cca 600 m2, oba ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti NC CITY Olomouc a.s., IČ: 24188166 dle geometrického plánu 
vyhotoveného po dokončení realizace stavby za cenu obvyklou dle znaleckého posudku dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit směnu části pozemku parc. č. 1517/134 trvalý travní porost v k.ú. Horka nad 
Moravou, o výměře 24.681 m2 (dle GP pozemek parc. č. 1517/153 trvalý travní porost o 
výměře 1.070 m2), ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky za pozemek parc. č. 1688/41 ostatní plocha o výměře 746 
m2 a za pozemek parc. č. 1688/44 ostatní plocha o výměře 1214 m2, oba v k.ú. Horka nad 
Moravou ve vlastnictví statutárního města Olomouce s doplatkem ze strany statutárního 
města Olomouce ve výši 15.670 Kč dle důvodové zprávy bod 1.3. 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 5. 
Rozpočtové změny roku 2021 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh, týkající se rozpočtových změn roku 2021 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2021 dle důvodové - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2021 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2021  

dle důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 6. 
Návrh parametrů rozpočtu SMOl na rok 2022 (staženo) 
Konzultanti: Dokoupilová, Hélová, Kroutilová – EO 
Bačák okomentoval materiál a seznámil radní s návrhem parametrů rozpočtu v rámci 
souhrnné rekapitulace. Radní v rozpravě předběžně definovali části rozpočtu, v rámci 
kterých by mělo dojít ke škrtům. Cílem by měl být návrh rozpočtu na úrovni roku 2021, 
případně nižší. Materiál byl stažen s tím, že konkrétní úpravy budou provedeny v rámci 
pracovního jednání členů rady, které se uskuteční 26. 10. 2021 od 8 do 12 hodin, v zasedací 
místnosti RMO na Hynaisově ulici. Materiál by stažen. 
 
 
Bod programu: 7. 
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (staženo) 
 
 
Bod programu: 8. 
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Materiál byl bez rozpravy jednohlasně přítomnými členy schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporučuje 
zastupitelstvu města Olomouce vydat Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 

 

3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Otakaru Štěpánovi Bačákovi předložit na zasedání ZMO Obecně 
závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

T: zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 

 

Bod programu: 9. 
Bytové záležitosti 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 

a) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1a) 

b) U letiště 6, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1b) 

c) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 0+1 s XXXXX dle důvodové zprávy bod 1c) 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 

 

Bod programu: 10. 
Protipovodňová opatření II B. etapa – Provozní řád (staženo) 
Konzultanti: Žaláková – OSTR, Vykydalová – OCKS, Ing. Nečesánková – zpracovatelka 
Provozního řádu 
K tomuto bodu proběhl, před jeho samotným projednáním, seminář za účasti všech členů 
RMO. Poté byly řešeny další detaily týkající se provozního řádu, kompetencí, vymahatelnosti 
při porušení řádu apod.   
Závěr: materiál byl z projednávání stažen s tím, že bude svoláno další pracovní jednání za 
účasti členů rady a dalších zaangažovaných osob. Jednání svolá odbor strategie a řízení.  
 

 

Bod programu: 11. 
Zastupování SMOl jako účastníka územních řízení 
Konzultanti: Bogoč, Křenková – odbor strategie a řízení 
K materiálu nebyla vedena žádná rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 12. 
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – 2. Příspěvek z rozpočtu SMOl 
Konzultanti: Bogoč – odbor strategie a řízení 
Bogoč pouze konstatoval, že organizace je sdružením právnických osob. Naši roli by mělo 
převzít město Šternberk. Nadále platí usnesení z měsíce května, kdy bylo uloženo předložit 
stanovisko k celé záležitosti a podmínky, za kterých z této organizace vystoupíme. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy z rozpočtu statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení v součinnosti s ekonomickým odborem zařadit částku 
ve výši 130.000 Kč do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z rezervy k dispozici 
RMO/ZMO 
T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 2 se zdrželi, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 

 

Bod programu: 13. 
Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 2027 – 
Lokální integrovaná řešení SMOl a jeho městských organizací 
Konzultanti: Bogoč, Křenková, Havránek-Malenková – odbor strategie a řízení, Sítek – odbor 
dotačních projektů 
Bogoč provedl materiálem, zejména zmínil přílohu č. 1, kde je výřez projektů, které bychom 
chtěli realizovat.  
Sítek se poté vyjádřil k materiálu z pohledu dotací a dotačních programů. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předložený návrh Lokálního integrovaného řešení Statutárního města Olomouc a jeho 
městských organizací 
 

3. ukládá 
vedoucímu odboru strategie a řízení informovat ředitele DPMO a.s. o případném snížení 
celkových finančních prostředků na realizaci opatření č. 4.1.2 - Modernizace vozového parku 
a doprovodné infrastruktury v rámci ITI OA 
T: 20. 12. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
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Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 14. 
Zvláštní užívání komunikací 
Konzultanti: Černý – odbor dopravy a územního rozvoje 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Dobnerova 

 

3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování na ulici Kyselovská 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 

 

Bod programu: 15. 
Dodatek č. 27 ke smlouvě s DPMO, a. s. 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje 
K materiálu neproběhla žádná rozprava; byl schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 27 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy 
cestujících dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 27 

T: 25. 10. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
 

 

Bod programu: 16. 
Smlouva o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK 
Konzultanti: Černý, Dokoupilová – odbor dopravy a územního rozvoje 
Dokoupilová pouze stručně okomentovala předloženou důvodovou zprávu. Jelikož dále 
nebyly k materiálu žádné dotazy, byl odhlasován.  
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat Smlouvu o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK 

T: 20. 12. 2021 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 

 

Bod programu: 17. 
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město 
Olomouc jediným akcionářem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR; Janásek - LMOl, Zelenka – SNO 
Feranec uvedl bod a připomenul, že pololetně je reporting předkládán zastupitelstvu města. 
Zelenka reagoval na dotazy týkající se společnosti SNO, např. ohledně záměru rekonstrukce 
Hauenschieldova paláce, kde je zadán investiční záměr ve dvou variantách.  
Bogoč doplnil informace k Edelmannovu paláci, kde se zpracovává kapacitní odhad prostor 
pro potřebu zjištění možnosti umístění pracoviště magistrátu. 
Tajemník uvedl, že zadal kapacitní odhad prostor budovy bývalé školy v Sokolské ul. 
Dále byla pozornost zaměřena na společnost Lesy města Olomouce, Janásek reagoval na 
dotazy, mimo jiné nastínil projektové záměry společnosti, jejichž financování by mohlo být 
zajištěno z dotací. Zmínil některé položky finančního plánu, budování naučných stezek u 
cyklostezek atd. 
Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o městských 
společnostech dle důvodové zprávy a přílohy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 
1. 11. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
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Bod programu: 18. 
Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc 
jediným akcionářem“ 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Feranec uvedl bod. 
Materiál byl projednán bez diskuse. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. navrhuje 
Zastupitelstvu města Olomouce vyslovit souhlas se změnou dokumentu „Strategie řízení 
akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem“ dle důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit materiály k vyslovení souhlasu 
Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 1. 11. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit Radě města Olomouce realizovat strategii řízení akciových společností, kde je 
statutární město Olomouc jediným akcionářem dle tohoto dokumentu 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 

 

Bod programu: 19. 
Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným 
akcionářem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Feranec uvedl bod. Po rozpravě byl zvolen postup projednání stanov v RMO dle varianty b), 
což bylo doplněno do návrhu usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. navrhuje 
Zastupitelstvu města Olomouce rozhodnout o změně stanov společností 

• AQUAPARK OLOMOUC, a.s.  

• Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 

• Lesy města Olomouce, a. s.  

• Správa nemovitostí Olomouc, a. s. 

• Technické služby města Olomouce, a. s. 
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• Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 

dle důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy dle varianty b). 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
Bod programu: 20. 
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město 
Olomouc není jediným akcionářem 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Feranec uvedl bod. Rozprava se týkala dalšího fungování VHS. K projednání uvedené 
problematiky bude svoláno samostatné jednání členů rady, odbor kancelář primátora zašle 
termín a místo konání. Komentář zazněl i k ostatním společnostem v rámci důvodové zprávy. 
Bylo uloženo doplnit materiál pro ZMO o informaci, kdy bude převeden majetkový podíl na 
SK Sigma Olomouc, z. s. 
Mimo projednávaný materiál byla zmíněna Družstva Jižní a Jiráskova a bylo uloženo OSTR 
oslovit družstva, aby dodaly informace a nastavit systém tak, aby základní informace byly od 
příštího roku součástí reportingu v rámci společností, kde není město jediným akcionářem. 
Tyto informace by měly být také součástí materiálu, který bude zastupitelům předložen na 
ZMO v prosinci t. r. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, primátorovi města, předložit informaci o městských 
společnostech dle důvodové zprávy a přílohy Zastupitelstvu města Olomouce konanému dne 
1. 11. 2020 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 21. 
Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo 
školská zařízení) 
Konzultanti: Bogoč, Svozil – OSTR 
Svozil okomentoval materiál. Na stůl rozdal přílohu Přehled ekonomických ukazatelů 
organizací MDO a MFO, kterou probral podrobně a kterou se zevrubně zabývala v rozpravě i 
rada města, a to v návaznosti i na připravovaný rozpočet na rok 2022. Bylo rozhodnuto, že 
uvedená příloha bude součástí materiálu pro ZMO, aby zastupitelé měli úplné informace o 
fungování těchto organizací. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. ukládá 
Mgr. Miroslavu Žbánkovi MPA, primátorovi města Olomouce, předložit informaci o 
příspěvkových organizacích dle důvodové zprávy Zastupitelstvu města Olomouce konanému 
dne 1. 11. 2021 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 

 

Bod programu: 22. 
Moravské divadlo Olomouc – souhlas přijetím daru 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s přijetím daru dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 

Bod programu: 23. 
SK Sigma Olomouc – vypořádání předsmluvního období (na stůl), (staženo) 
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že má být doplněno stanovisko AK Ritter – Šťastný 
ohledně vyúčtování. Materiál bude opětovně předložen na jednání RMO 13. 10. 2021. 
 

 

Bod programu: 24. 
Individuální dotace – HC Olomouc s. r. o. (staženo) 
Materiál byl z projednávání stažen s tím, že má být doplněn zápis ze sportovní komise a 
prověřena podpora de minimis. Materiál bude opětovně předložen na jednání RMO 13. 10. 
2021. 
 

Bod programu: 25. 
Masarykova třída – projekt obnovy zeleně 
Materiál byl projednán bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
předložené řešení obnovy zeleně na Masarykově třídě formou jednostranného stromořadí v 
úseku mezi ulicemi Na Bystřičce a Zeyerova a dále z modulů z vyšších keřů, květinových 
záhonů a laviček včetně obnovy trávníku 

 

3. schvaluje 
zařadit do rozpočtu města na rok 2022 nárokovanou částku 2 000 000,- Kč na obnovu 
zeleně na Masarykově třídě 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 

 

Bod programu: 26. 
Změna výzvy Nositele ITI OA č. 64 (Bezpečnost v dopravě II) 
Materiál byl projednán bez diskuse, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
změnu výzvy č. 64 Bezpečnost v dopravě II 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 27. 
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace - školy 
Konzultant: Fantová – OŠ 
Konečný uvedl bod. Konzultantka reagovala na dotazy. Bylo sděleno, že proběhlo jednání 
s ředitelem ZOO, který souhlasí s provozováním parkoviště Zoologickou zahradou Olomouc. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. souhlasí 
s návrhem Dodatku č.3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
předložit Dodatek zřizovací listiny ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 

T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Dvorského 33, dle přílohy důvodové zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Bod programu: 28. 
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromých škol 
Konzultant: Fantová – OŠ 
Konečný okomentoval materiál a navrhl ke všem žádostem vydat kladné stanovisko. Rada 
města návrh akceptovala.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. vydává 
kladné stanovisko k navýšení kapacity Waldorfské základní školy a školního klubu dle bodu 
1 důvodové zprávy 

 

3. vydává 
kladné stanovisko k navýšení kapacity Mateřské školy jazykové a umělecké dle bodu 2 
důvodové zprávy 

 

4. vydává 
kladné stanovisko k zařazení soukromé mateřské školy Eduka Bábetko do rejstříku škol a 
školských zařízení dle bodu 3 důvodové zprávy 

 

5. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru školství 
 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 24 
 
 
Bod programu: 29. 
Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje 
Major okomentoval žádost a navrhl její schválení. Radou města akceptováno. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. navrhuje 
zařazení částky 1.400.000,00 Kč do soupisu nekrytých požadavků a její vykrytí dle důvodové 
zprávy 

 

3. ukládá 
předložit zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru 
dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému 
záchrannému sboru Olomouckého kraje dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 25 
 
 
Bod programu: 30. 
Bytové záležitosti BPS 
Předložená žádost byla schválena, materiál byl projednán bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – BPS, dle bodu 1 důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 26 
 
 
Bod programu: 31. 
Změny v komisích 
Rada města akceptovala návrh předkladatele, projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. jmenuje 
členem KMČ 27 Týneček pana Jiřího Jordána 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 27 
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Bod programu: 32. 
Smlouvy s médii 
Konzultantka: Štědrá – OKP 
Žbánek okomentoval materiál. 
Štědrá reagovala na dotazy a doplnila informace týkající se smluv, které s médii uzavřel kraj. 
V rozpravě byla mimo jiné řešena kvalita pořadů, nebo možnost, aby na další období byla 
uzavřena trojstranná smlouva. 
Materiál byl projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 

 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 

 

3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora města Olomouce, k podpisu smlouvy dle předložené 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 1 zdržel se, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 28 
 
 
Bod programu: 33. 
Podpora společensko-prospěšných projektů 
Rada města akceptovala návrh předkladatele, projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se poskytnutí dotací z rozpočtu SMOl roku 2021 včetně přílohy č. 
1 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl roku 2021 dle důvodové zprávy – příloha č. 1 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle důvodové zprávy – příloha č. 1 

 
Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 29 
 

 

Bod programu: 34. 
SFK Nedvězí – žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování investiční dotace 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
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1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 30 
 
 
Bod programu: 35. 
Výhled zahraničních aktivit na rok 2022 
Konzultant: Podlipská – oddělení zahraničních vztahů 
Konečný uvedl bod. 
Podlipská doplnila informace k některým akcím. Důvodová zpráva byla upravena doplněním 
přehledné tabulky, která reflektovala návrhy RMO k jednotlivým aktivitám. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 31 
 
 
Bod programu: 36. 
Střední škola polygrafická Olomouc – žádost o prodloužení čerpání dotace 
Konzultant: Podlipská – oddělení zahraničních vztahů 
Konečný vysvětlil důvody uzavření dodatku, projednáno bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 32 
 
 
Bod programu: 37. 
Stanovení termínu a návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
Primátor radní se seznámil s návrhem programu, materiál byl projednán bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
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2. stanovila 
- termín konání 19. zasedání ZMO: pondělí 1. 11. 2021 od 9:00 hodin 

- místo konání 19. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 

 

3. souhlasí 
s návrhem programu 19. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 

 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 33 
 
 
Bod programu: 38. 
Různé – „milostivé léto“ 
Konzultant: Majorová – právní odbor 
Primátor uvedl bod. Konzultantka reagovala na dotazy. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. ukládá 
oddělení tiskovému odboru kanceláře primátora zajistit zveřejnění informace o institutu 
"milostivého léta" na webu SMOl a Olomouckých listech, 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

3. ukládá 
oddělení řízení a kontrolingu městských firem odboru strategie a řízení předat informace 
příspěvkovým organizacím (mimo školská zařízení) a městským společnostem o novele 
exekučního řádu a institutu "milostivého léta" a doporučit obdobný postup informování 
veřejnosti jako SMOl. 

T: 25. 10. 2021 
O: vedoucí odboru strategie a řízení 
 
Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 4 omluveni. 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 34 
 
 
Bod programu: 39. 
Různé – informace členů RMO 
Plachá: 

- informovala, že vedoucí právního odboru zaslala stanovisko Ministerstva vnitra ČR 
k udělování „ad hoc“ výjimek z obecně závazných vyhlášek obcí  

- 19. 11. 2021 se uskuteční výjezdní schůze rady města k problematice procesního 
auditu, bližší informace rozešle sekretariát primátora 

 
Šnevajs: 
- požádal o zaslání přehledu docházky členů odborných komisích a KMČ 
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Jednání Rady města Olomouce bylo primátorem ukončeno v 18:15  hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 15. 10. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r. 
primátor města Olomouce        náměstek primátora  
 
Mgr. Matouš Pelikán v. z.  
náměstek primátora 


